
SMART Board 8000-series 

Interactieve flat-panel displays
SMART Board interactieve flat-panel displays combineren de eenvoud in gebruik met 
het oogstrelende design van platte beeldschermen. Door HD-LCD flat-panelschermen te 
combineren met geïntegreerde aanraak- en schrijfmogelijkheden, leveren de 
flatpanelschermen van de SMART Board 8000-serie geraffineerde interactie met 
digitale inhoud.

Aanraakgevoelige flatpanelschermen van 
fantastische kwaliteit 
Een duurzaam HD-LCD interactief 
flatpanelscherm met SMART’s eigen DViT-
technologie.

Aanwezigheidsdetectie 
De sensoren in de 8000 serie kunnen 
bewegingen van de gebruiker waarnemen en 
daarop reageren.

SMART Meeting Pro 
Schrijf notities op whiteboard pagina’s of over 
willekeurige applicaties, sla ze op en deel ze 
vervolgens met anderen.

Toegankelijke samenwerkingsfuncties 
Pennen, inktknoppen, de wisser, invoerselectie en 
volumebediening zijn direct beschikbaar.

Multi-touchondersteuning en  
freestyle-interactie 
Twee personen kunnen tegelijkertijd schrijven, de 
muis bedienen, wissen en objecten bewerken.

Aanraakgebaren 
Zoom, draai en veeg objecten met gemak – de 
8000-serie ondersteunt de aanraakgebaren van 
Microsoft Windows 7.



Specificaties

Specificaties SMART Board 8055i en 8070i

Eigenschap     8055i     8070i

Omvang actieve scherm    55 inch (140 cm) diagonaal   70 inch (178 cm) diagonaal

Aspectverhouding     16:9     16:9

Resolutie      Full HD 1080p (1920 h x 1080 b)  Full HD 1080p (1920 h x 1080 b)

Aanwezigheidsdetectie    Ja     Nee

Afmetingen     133,0 x 82,0 x 9,3 cm   168,5 x 103,7 x 33,6 cm

Beschikbaar als stand-alone model   Ja     Ja

Hoofdfuncties 
Freestyle-interactie 
Twee personen kunnen direct individueel of 
samen aan de slag met bijvoorbeeld schrijven 
met digitale inkt of het verplaatsen van objecten 
met hun vingers. Het is perfect voor freestyle-
samenwerking en brainstormen. 

De SMART Board 8000-serie producten nemen 
automatisch waar welk hulpmiddel u hebt 
geselecteerd als u een pen uit het pennenbakje of 
de wisser oppakt. Met bedieningsknoppen 
selecteert u de kleur en activeert u het 
toetsenbord op het scherm, evenals de rechtsklik- 
en helpfuncties.

Detectie van objecten 
SMART’s eigen Digital Vision Touch technologie 
(DViT) identificeert en volgt de acties van de 
gebruiker. De unieke technologie herkent de 
wisseling tussen vingers, een pen of een wisser. 

Twee personen kunnen ook schrijven met een 
pen, wissen met hun handpalm of vuist, en 
objecten verplaatsen met hun vingers. Hiervoor 
hoeven ze geen knoppen in te drukken of menu’s 
te openen.

Elegant, geraffineerd design 
Het professionele ontwerp en de scherpe, 
opvallende beelden van de SMART Board 
8000-series producten maken dit de perfecte 
oplossing voor veeleisende werkruimten.

Aanraakgevoelige flatpanel schermen van 
robuuste kwaliteit 
Onze duurzame HD-LCD interactieve flatpanel 
schermen zijn verhard en krasbestendig, en 
daarmee ontworpen voor intensief gebruik. 
Omdat de flatpanel schermen zijn uitgebreid met 
de DViT technologie, leveren ze superieure 
aanraakprestaties en uitstekende digitale 
inktervaringen op een 1080p beeld.

Ondersteuning voor meerdere schermen 
Sluit tot acht interactieve schermen op een 
computer aan. Deelnemers kunnen tegelijk 
schrijven en informatie delen door ze naar één 
van de aangesloten schermen te sturen.

SMART Ink™ 
Pak gewoon een pen en begin met schrijven. 
SMART Ink maakt uw handschrift gelijkmatiger 
waardoor het beter leesbaar wordt. U kunt over 
alle toepassingen notities schrijven en deze 
opslaan in Microsoft Office 2010-programma’s 
als Word, Excel, PowerPoint, Visio® en OneNote®, 
evenals Adobe® Acrobat® Pro. U kunt 
handgeschreven notities ook omzetten in 
tekstobjecten waarmee u kunt werken.
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